
 

 

*MUVPX00A6PLP* 
Rada města Vrbna pod Pradědem 
Volební období 2018 - 2022 
Číslo jednací: 72/2021 VV/Kr 

 

Výpis usnesení z 38. jednání dne 13.01.2021 

čísl. usn. 1377 - 1387 
 

 

1. Zahájení a schválení programu 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1377/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1378/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem schvalu je  

kontrolu plnění usnesení: 

1376/RM/37/2020 - MPO prověřit napojení domu č.p. 141 na komunikaci 

Zodp.: Bc. Pavel Kopča  -Splněno 

 

 

3. Schválení smlouvy o poskytnutí věcného daru Domovu pro seniory Vrbno, p.o. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1379/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

s žádostí ředitelky Domova pro seniory Vrbno, p.o.  o poskytnutí věcného daru firmy Perfect Distribution, a.s.  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s poskytnutím věcného daru č. 252/2020 mezi Domovem pro seniory Vrbno, p.o., Mnichov 262, Vrbno pod Pradě-
dem a firmou Perfect Distribution, a.s. se sídlem v Prostějově na částku 9961,50 Kč na zdravotnický materiál 

 

 

4. Zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP 003595020 pro automobil 
SPZ 6T 63831 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1380/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se zřízením bezplatného parkovacího stání pro držitele ZTP č. 003595020 na ulici Nové doby, po dobu platnosti prů-
kazu ZTP 

 

 

5. Smlouva o dílo na pěstební a těžební činnost v lesích v majetku Města Vrbno p. P. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1381/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Vrbno p. P. a společností TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o. na pěstební a 
těžební práce včetně odkupu dříví v lesích v majetku Města Vrbno p. P. 

 

 

6. Žádost o souhlas s uložením sítí na pozemku parc. č. 919, 936 a 914 v k.ú. Vrbno pod Pradě-
dem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1382/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem byla seznám ena  

se žádostí o vydání souhlasu s uložením sítí na pozemku parc. č. 919, 936 a 914 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s uložením sítí na pozemcích parc. č. 919, 936 a 914 v k.ú. Vrbno pod Pradědem dle projektové dokumentace vyho-
tovené fa. Sunfin Praha s.r.o., za podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

 

7. Stavba pergoly na části pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1383/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

se stavbou pergoly o rozměru 4,9 m x 4,7 m na pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrbno pod Pradědem, investor -nájemce J… 
K…, nám. Sv. Michala 508, Vrbno pod Pradědem 

 

 

8. Výpověď z nájmu bytu č. 12 na ul. Husova 493 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1384/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o výpovědi z nájmu bytu č. 12, na ul. Husova 493 

 

 

9. Vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 198 v k.ú. Mnichov pod Pradědem 
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USNESENÍ  ČÍSLO  1385/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 198 o výměře 1062 m2  za účelem zahrady a oplocení 

 

 

10. Darovací smlouva s Pradědským lesním závodem a.s. 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1386/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem souhlas í  

s přijetím daru od Pradědského lesního závodu a.s. 

Rada města Vrbno pod Pradědem rozhodla  

o uzavření darovací smlouvy s Pradědským lesním závodem a.s. 

 

 

11. Různé, diskuse 
 

USNESENÍ  ČÍSLO  1387/RM/38/2021:  

Rada města Vrbno pod Pradědem ukládá  

MPO dát informaci, proč nejsou parkovací místa na parkovišti Palackého rozdělena barevnou dlažbou 

 

 

 

 

 

 

      
      
 Ing. Iveta PEŠATOVÁ Petr KOPÍNEC 
 místostarostka města starosta města 
 v.r.             v.r. 
 
 
Výpis zpracovala: Krahulcová Barbora, Asistentka starosty 
Datum vyhotovení výpisu: 13.01.2021 
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